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A caracterização da realidade escolar foi uma atividade destinada aos Pibianos para iniciar às atividades na escola campo
- Escola Municipal Dominguinhos Pereira – CAIC – Maracanã. Objetivo: Caracterizar a Escola Municipal Dominguinhos
Pereira - CAIC- Maracanã e conhecer sua estrutura física e humana com o intuito de compreender o espaço escolar e sua
dinâmica cotidiana. Metodologia: Utilizou-se de pesquisa quantitativa a partir de levantamento de dados por meio de
observações na própria instituição. Resultados: Foi possível verificar que as informações resultaram da realidade do contexto
interno da escola, consistiu em dados concretos para apresentar e discutir no intuito de estudo, e o estado atual da escola,
fundamentar a planificação da auto avaliação e, por outro lado, fornecer futuros indicadores orientadores de ação para o
trabalho dos pibianos, a caracterização possibilitou atualizar e o conhecimento sobre o Projeto Político Pedagógico - PPP
da instituição. Observou-se que, quanto à estrutura física escolar é de grande porte, a escola possui 2 (dois) pavimentos, 25
(vinte e cinco) salas de aulas, 1 (uma) sala de secretaria,2 (duas) salas de supervisão,01 (uma) sala de recursos, 01 (uma)
sala da direção, 01 (uma) sala para professores, 20 (vinte) sanitários de higienização,01 (uma) sala de informática com 15
(quinze) computadores, 01 (um) auditório, 01 (uma) biblioteca com livros didáticos, literários e pesquisa, 01 (um) refeitório,
01 (uma) cantina. 01 (uma) Quadra Poliesportiva, 1 (um) Campo de futebol para esporte e lazer, 01 (uma) sala de recursos.
O CAIC possui 92 funcionários, sendo eles PEB 1– Professor de Educação Básica para Ensino Fundamental, 20 professores,
PEB 2 – Professor de Educação Básica para Ensino Médio, 32 professores, 2 professores para sala de recursos, 7 funcionários
distribuídos por diversas funções na secretaria entre outros sendo, Supervisor, Auxiliar Docência, monitor de informática, que
faz aescola CAIC Maracanã ser referência em educação. Conclusão: Conclui-se que a partir da atividade para caracterização
da escola foi possível conhecer as particularidades escolar e que escola não se encontra num vazio, mas no seio de uma
comunidade e contexto, que possui características que lhe são particulares e que têm um papel significativo nas atividades e
dinâmicas desenvolvidas diante de sua realidade.
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